
 

 
 

Campinas, 12 de dezembro de 2013. (Número 860) 
 

 

MURAL 

OPORTUNIDADES 

 

FEI abre inscrições para cursos de mestrado 
Estão abertas as inscrições para cursos de mestrado no Centro Universitário da FEI, nos campi de São Bernardo do 
Campo e de São Paulo. As inscrições para o campus de São Bernardo do Campo irão até dia 17 de janeiro, para os cursos 
de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Química. Mais informações: clique aqui! 
 

FAPESP e CNRS lançam chamada para biênio 2014-2015 
A FAPESP e o Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS), da França, lançam chamada para seleção de propostas 
de intercâmbio de pesquisadores entre o Estado de São Paulo e a França, no biênio 2014-2015, no âmbito do acordo 
de cooperação científica entre as instituições. Mais informações: clique aqui! 

 

Radix abre vagas no Rio de Janeiro 
A Radix, de engenharia e software, está com vagas abertas nas áreas de engenharia elétrica, 
suprimentos/orçamentos, software, engenharia de computação e automação e marketing. De acordo com a 
companhia, a remuneração é competitiva e inclui assistência médica e odontológica, seguro de vida, licença 
maternidade e paternidade estendidas. Mais informações: clique aqui! 
 

CTBE contrata pesquisador I 
A vaga será para atuar junto ao Programa de Pesquisa Básica (PPB) do CBTE, e o profissional deverá  atuar na área de 
bioinformática e estatística em pesquisas Metagenômicas. Mais informações: clique aqui! 

Inscrições para curso de Gerenciamento Ambiental 
Estão abertas as inscrições para o curso de Gerenciamento Ambiental na ESALq. O objetivo do curso é capacitar 
profissionais de diferentes áreas de conhecimento preparando-os para o exercício de planejamento, implementação, 
organização e gerência de processos de gestão ambiental em instituições públicas e/ou privadas. Mais 
informações: clique aqui! 

 
Sabesp abre concurso para 624 vagas 
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) abriu concurso para 624 vagas e cadastro de reserva 

para em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.188,81 a R$ 5.763. Há vagas para biólogo, 

tecnólogo em saneamento ambiental, engenheiros civil, mecânico, ambiental, agrimensor, entre outras.  Mais 

informações: clique aqui! 

 

Curso de Extensão em Agroenergia – Gestão - EaD 
O curso tem como objetivo capacitar e atualizar empresários e técnicos do setor em todo o Brasil em técnicas de 
economia aplicada. Espera-se que, ao final do curso, os alunos aprimorem sua capacidade sobre economia e possam 
administrar e tomar decisões com mais eficiência. Mais informações: clique aqui! 

 

http://agencia.fapesp.br/18348
http://www.fapesp.br/8364
http://www.petronoticias.com.br/archives/42581
https://curriculos.bioetanol.org.br/site/painelVagas.aspx?categoria=13
http://www.esalq.usp.br/svcex/curso.php?id=447
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2013/11/sabesp-em-sp-abre-concurso-para-624-vagas.html
http://www.esalq.usp.br/svcex/curso.php?id=477


 

EVENTOS 
 

I Simpósio de Agronegócio e Gestão 
16 e 17 de dezembro de 2013 
Pavilhão da Engenharia da ESALq/USP – Piracicaba -SP 
Mais Informações: clique aqui! 

 
Curso de Excelência em EPC (CE-EPC) 
19 a 20 de dezembro de 2013 
Sede da OAB/CAARL – Rio de Janeiro – RJ  
Mais Informações: clique aqui! 

 
Workshop sobre Biotecnologia Molecular de Produtos Naturais 
19 a 21 de março de 2014 
Maceió – Alagoas 
Mais informações: clique aqui! 
 

III Simpósio em Produção Animal e Recursos Hídricos - SPARH 

20 e 21 de março de 2014 
São Carlos - SP 
Mais Informações: clique aqui! 

 
Workshop sobre Cadeia Sucroenergética 

22 a 24 de julho de 2014 
Anfiteatro Dr. Urgel de Almeida Lima – ESALQ – Piracicaba - SP 

Mais informações: clique aqui! 

 
Simpósio Latino Americano de Canola  
19 a 21 de agosto de 2014 
Embrapa Trigo – Passo Fundo – RS  

Mais informações: clique aqui! 
 
 

NOTÍCIAS 
 

 

HIDRELÉTRICA 

Em favor dos múltiplos usos da água 
Estudo propõe modelo para garantir que Furnas mantenha nível adequado à geração de energia e 

exploração do turismo 

Fonte: Portal da Unicamp (09/12/2013) 
Autor: Manuel Alves Filho 
 
Caso as projeções traçadas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) 
para os próximos 100 anos se confirmem e os níveis de produção de energia da Usina Hidrelétrica de Furnas, em 
Minas Gerais, não sofram alterações, o reservatório da unidade poderá sofrer um intenso esvaziamento, 

principalmente no período entre 2041 e 2070. Leia mais. 
 
 

http://www.esalq.usp.br/svcex/evento.php?id=1519
http://www.renex-southamerica.com.br/
http://www.renovenergia.2100.org/program_eng.php
http://www.embrapa.br/eventos/iii-simposio-em-producao-animal-e-recursos-hidricos-sparh/
http://www.esalq.usp.br/svcex/evento.php?id=1540
http://www.embrapa.br/eventos/simposio-latino-americano-de-canola-slac-1
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/586/em-favor-dos-multiplos-usos-da-agua


ENERGIA SOLAR 

CHESF testa tecnologias solares em estados do Nordeste 
Fonte: Petronotícias (09/12/2013) 
 
A Chesf está instalando 15 estações solarimétricas na região Nordeste. Desse total, cerca de dez acham-se em fase 
de avaliações. O projeto está orçado em R$ 3,6 milhões e pretende verificar qual tecnologia de geração solar melhor 

se ajusta à promissora região do semiárido. Leia mais. 
 

COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS 

Amyris e Total formam joint venture em combustíveis renováveis 
Fonte: Biomassa & Bioenergia (06/12/2013) 
 
A empresa americana de biotecnologia Amyris e a petroleira francesa Total anunciaram hoje que formaram a Total 
Amyris BioSolutions, uma joint venture na qual cada uma tem 50% de participação. A nova empresa terá 
exclusividade nos direitos e licenças sobre a propriedade intelectual da Amyris para produzir e comercializar diesel e 
combustível de aviação feito do farneseno — um componente químico (hidrocarboneto) feito a partir da 

fermentação do caldo de cana com leveduras. Leia mais. 
 

INOVAÇÃO 

Levedura transgênica é autorizada no Brasil para etanol celulósico 
Fonte: Nova Cana (06/12/2013) 
Após um ano e meio de espera, a GranBio obteve ontem a aprovação da primeira levedura geneticamente 

modificada para a produção de etanol celulósico --feito a partir da palha ou bagaço da cana no Brasil. Leia mais. 
 

AGROENERGIA 

Embrapa discute perspectivas para o futuro da agroenergia 
Fonte: Embrapa Agroenergia (06/12/2013) 
 
A agroenergia pode mudar a ordem geopolítica mundial. A expectativa é do ex-ministro da agricultura Roberto 
Rodrigues, que atualmente coordena o Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas. Em palestra na 
abertura da reunião do Conselho Assessor Externo (CAE) da Embrapa Agroenergia, ontem (05), em Brasília/DF, ele 
mostrou que é nos países localizados entre os trópicos que está o maior potencial de crescimento da energia obtida 

a partir da biomassa, pela disponibilidade de terra e incidência de sol. Leia Mais. 
 

OPINIÃO 

A Opção Nuclear é Urgente 
Fonte: Petronotícias (06/12/2013) 
Autor: Antônio Müller 
 
O Brasil vive um momento de necessidade de garantir mais energia para o seu desenvolvimento econômico. Isto é 
imperioso. Muitas vezes já ouvi de estrangeiros que detemos mais de 20% da água de nosso planeta e que somos 

um país privilegiado por ter alternativas para geração de energia. Leia mais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.petronoticias.com.br/archives/42613
http://www.biomassabioenergia.com.br/noticia/amyris-e-total-formam-joint-venture-em-combustiveis-renovaveis/20131206090356_I_860
http://www.petronoticias.com.br/archives/41863
http://www.cnpae.embrapa.br/imprensa/noticias/embrapa-debate-perspectivas-para-o-futuro-da-agroenergia
http://www.petronoticias.com.br/archives/42459


ETANOL CELULÓSICO 

Avanços no estudo sobre conversão de biomassa em etanol 
celulósico 
Fonte: Agência FAPESP (05/12/2013) 
Autor: Luiz Paulo Juttel 
 
As primeiras plantas industriais de produção de etanol de segunda geração devem entrar em operação no Brasil a 
partir de 2014, em escala comercial ou de demonstração de tecnologia. A expectativa é que produzam de 3 a 82 
milhões de litros de combustível por ano, colocando à prova os esforços dos cientistas de todo o globo para 
desenvolver um processo eficiente de quebra da biomassa em açúcares capazes de serem fermentados em 

etanol. Leia mais. 
 
Caso deseje não receber mais o Informativo Eletrônico do NIPE, favor responder este e-mail solicitando a retirada de 
seu endereço eletrônico.  

 
 

Setor de Divulgação e NIPEeventos 
Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético - NIPE/Unicamp 

Cidade Universitária Zeferino Vaz, s/n 

Caixa Postal 6166 - Barão Geraldo 
CEP: 13083-896 - Campinas / SP 

Fone: (19) 3521-1718 / 3521-1267 
nipeenergia@nipeunicamp.org.br / www.nipe.unicamp.br  

 

 
 
 
 
 
 

http://agencia.fapesp.br/18323
mailto:nipeenergia@nipeunicamp.org.br
http://www.nipe.unicamp.br/

